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AgendaGoes
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenDatum
Activiteit
den binnen zes weken
na de dag van verzending
29
Wethoudersspreekuur
voor
(zieaugustus
vermelde	
datum)
een gemotiveerd bezwaaren ondernemers,
schrift indienen bijinwoners
burgemeester
en wethouders.
zie www.goes.nl
> Bestuur
Het indienen van een
bezwaarschrift
schorsten
> Spreekuur
de werking van hetOrganisatie
besluit niet.
Wel kan een
18.30
- 19.30
uurgemaakt, de
belanghebbende die
bezwaar
heeft
Stadskantoor
voorzieningenrechter
van de Rechtbank ZeelandWest-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus
90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verstrekken persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om
zowel uw adresgegevens, als om gegevens over
huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze
gegevens worden vaak automatisch verstrekt
Ontwerpbestemmingsplan “Gasthuis Goes”
aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere
AgendaGoes
maatschappelijke instellingen, voor zover dat
Burgemeester en
wethouders van Goes maken, op grond
van artikel 3.8
van hun
de Wet
ruimtelijke
ordening,
noodzakelijk
is voor
wettelijke
taken.
Deze
Datum
Activiteit
bekend
dat met ingang
van 29 augustus
het ontwerpbestemmingsplan
Goesvaak
gedurende
instellingen baserenGasthuis
beslissingen
direct zes
op
10
november
Begrotingsraad
voor 2019
Begroting
weken digitaal te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGO19-ON99
de uit de basisregistratie verkregen informatie.
2017 zieisvoor
agenda
en tevens beschikbaar
is via www.goes.nl/bestemmingsplannen.
Digitaal inzien kan, indien nodig, ook
www.goes.nl
> Bestuur en
in het stadskantoor.
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
Organisatie > Vergaderschema
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
15.00 uur
Het ontwerp heeft betrekking
op het nieuw bouwen vanvoorgeschreven.
het Gasthuis op Soms
het perceel
kadastraal
kunnen
echter ook anderen
Stadskantoor
bekend
gemeente Goes,
sectie F, nummer
ligt
tussen de Oostsingel,
Kievitlaan,
verzoeken
beschikbare
gegevens uit
de basisregis14
november
Inloopbijeenkomst
voor2632. Het plangebied
Heernisseweg en de
Oude
Singel.
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhoubelangstellenden over de
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
werkzaamheden aan de nieuwe
Tijdens de genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbestemom verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
mingsplan kenbaar gemaakt worden bij de raad van de gemeente Goes, postbus 2118, 4460 MC in Goes.
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode kunt u een
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Stadskantoor
afspraak maken met de behandelend ambtenaar, Martin Jonker, 0113-249682 of m.jonker@goes.nl.
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
17 november
Wethoudersspreekuur voor
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
inwoners en ondernemers,
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
zie www.goes.nl > Bestuur en
Aanvragen omgevingsvergunning
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Organisatie > Spreekuur
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
muziekverenigingen of particulieren).
18.30 - 19.30 uur
hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een
Stadskantoor
aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
om aan die instellingen geen gegevens over
zie voor agenda www.goes.nl >
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
ontvangst
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
19-08-2019 OMG-2019-0598 Brugstraat 4 te
het overnachten van 24 tot 25 augustus
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
19.30 uur
Wilhelminadorp
2019 in de Brugstraat 4 te
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Stadskantoor
Wilhelminadorp.
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
19-08-2019 OMG-2019-0597 Goese Dieplaan 21 te Goes het plaatsen van een aanlegsteiger
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
20-08-2019 OMG-2019-0602 City Lofts te Goes
het bouwen van een woning
ontvangt u een bevestiging.
20-08-2019 OMG-2019-0599 Lincolnlaan 1 te Goes
het vervangen van de houten raamkoGeen collegespreekuur
zijnen voor kunststof raamkozijnen
op
donderdag OMG-2019-0601
10 november
u weten
wie in het
jaar uw
20-08-2019
Zuidvlietstraat 37 teWilt
Goes
hetaan
verbouwen
vanafgelopen
een gebouw
zijn
verstrekt,
dan
kunt
u daarvan
Het
collegespreekuur
van 10 november
komt in
21-08-2019
OMG-2019-0596
Karremansweidje
tegegevens
Goes
het bouwen
van
een
woning
(schriftelijk)
overzicht
opvragen
bijinrit
de en
verband
met behandeling
van de begroting
te ver23-08-2019
OMG-2019-0604
Doornbosje
10 te Goes
heteen
aanleggen
van
een extra
gemeente.parkeerplaats
Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700,
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
het
Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
de afdeling
Over uw rechten en
kenteken
van en
eenwethouders
gebruiker wonende
te Goes
Burgemeester
maken bekend
datin
zij na toepassing
van Publiekszaken.
de reguliere voorbereidingsprocedure
plichten
die
te
maken
hebben
met de basisregisde
buurt
van
of
aan:
de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novemopvragen omschrijving
bij de afdeling Publiekszaken.
ber 2016)
datum
zaaknummer
locatie

Gehandicaptenparkeerplaats
kunt u de aanvragen inzien.

verzending
21-8-2019

OMG-2019-0469

22-8-2019

OMG-2019-0509

22-8-2019
23-8-2019
23-8-2019

OMG-2019-0547
OMG-2019-0467
OMG-2019-0477

Omgeving Jan van Brakel
straat te Goes
Goese Dieplaan 3
(Kavel G80)
Steenenwei 10 te Goes
Goese Dieplaan 67 te Goes
Middelburgsestraat 49
te Goes

het uitvoeren van riool- en
wegrenovaties in diverse straten
het bouwen van een vrijstaande woning
het vervangen van de gevelbekleding
het bouwen van een aanlegsteiger
het uitbreiden van de woning

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste
beslisdatum

OMG-2019-0495

Goese Dieplaan 55
(kavel E54) te Goes

het bouwen van een vrijstaande
woning

16-10-2019

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
Omgevingsvergunningen
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

Aanvragen omgevingsvergunning
datum
locatie
Burgemeester zaaknummer
en wethouders maken
bekend dat zij de volgendeomschrijving
aanvragen om een omgevingsvergunontvangst
ning hebben ontvangen:
2-7-2019

het realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem
omschrijving
W-LBI190020
Noordeinde 14 te Kloetinge het realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
woning
De
publicatie van
ontvangen meldingen
heeft
een informatief
karakter.
een melding
kan
geen
01-11-2016
OMG-2016-0619
Oude
Boomgaard
5
hetTegen
brandveilig
gebruik
van
bezwaar worden gemaakt. Als u vragen
of opmerkingen heeft over ingediende
meldingen,
dan kunt u
te Kloetinge
gebouw 40
na herinrichting
contact
opnemen
met de Regionale Uitvoeringsdienst
Zeeland via telefoonnummer
(0115)
745 100 of aan
04-11-2016
OMG-2016-0622
Proeftuin 7 te Wilhelminadorp
het bouwen van
een overkapping
via info@rud-zeeland.nl
de schuur

datum
11-7-2019
ontvangst

W-LBI190018

zaaknummer

Westersschans te Goes

locatie

04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
reclame

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:
De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen

bezwaar worden gemaakt.
datum
zaaknummer
locatie
verzending
Verleende omgevingsvergunningen

omschrijving

21-8-2019
Rimmelandplein
het plaatsen
van een hoogwerker
van
Burgemeester OOW-2019-484
en wethouders maken
bekend dat zij 6na toepassing
van de reguliere
voorbereidingsprocete Goes hebben verleend: 20 t/m 22 augustus 2019
dure de volgende omgevingsvergunningen
22-8-2019
STP-2019-459
Oude Zeedijk te
standplaatsvergunning voor verkoop
Kattendijke
van eten
en drinken voor de periode van
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
1 april tot 1 oktober
verzending
22-8-2019
1 te Goes
het plaatsen
van tenten
verkoop
31-10-2016 OOW-2019-211
OMG-2016-0529 Singelstraat
Noorddijk 20
het realiseren
vanvoor
eende
verbouwing
van oliebollen
van 30van
december
2019
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding
de woning
2020 van de gevels van
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goestot 1 januari
het wijzigen
22-8-2019
STP-2019-486
Grote Markt te Goes
een standplaatsvergunning
voor het
bestaand bedrijfspand
Nationale31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes promotieteam
het vervangen
van en
hetZeeuwse
Ombudsman
op 5 oktober 2019
perronmeubilair
23-8-2019
OOW-2019-492
t.h.v.
Lewestraat
37
het
plaatsen
van
van eiken
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooieneen
vancontainer
4 waardevolle
te Kloetinge
19 augustus t/m 4 september 2019
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
23-8-2019
OOW-2019-493
Brugstraat 12 te
het plaatsen van een hoogwerker van
Wilhelminadorp
23 september tot en met 11 oktober 2019
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
26-8-2019
OOW-2019-272
Schuttershof te Goes
het verlengen van de eerder verleende
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
vergunning tot en met 27 september 2019
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
22-8-2019
EVG-2019-386
Bergweg 1 te Goes
een evenementenvergunning voor het
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
houden van een braderie op 28 september
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

2019
vergunning Drank-en Horecawet voor
(tijdelijk) buurthuis De Pit
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
22-8-2019
DHW_V-2019-328 Singelstraat 5 en 7
vergunning drank- en horecawet voor de
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
te Goes
uitbreiding van Slot Oostende
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon22-8-2019
EXH-2019-327
Singelstraat 5 en 7
exploitatievergunning voor de uitbreiding
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
te Goes
van het horecabedrijf Slot Oostende
M-ACT162556.
22-8-2019
EXH-2019-344
Lijnbaan 14,
exploitatievergunning voor (tijdelijk)
4461HK Goes
buurthuis De Pit
Door burgemeester
en wethouders
verleende
en ontheffingen
23-8-2019
DHW_O-2019-364
slipterrein
van vergunningen
rijschool ontheffing
schenken zwak alcoholische
Burgemeester en wethouders maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en ontheffingen
hebben
Dek, nabij de
dranken tijdens Summer
Festival Goes
op
verleend:
Olympiastraat te Goes
31 augustus 2019
26-8-2019
EVG-2019-363
Oefenterrein rijschool
evenementenvergunning voor Summer
datum
zaaknummer
locatie
Dek
te Goes
Festivalomschrijving
Goes op 31 augustus 2019
verzending
26-8-2019
EVG-2019-391
Zwembadweg 3 te Goes een evenementenvergunning voor Het Grote
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het plaatsen
een container
Foute Oktoberfest
29van
september
2019
’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
2016
26-8-2019
DHW_O-2019-364 slipterrein van rijschool ontheffing schenken zwak alcoholische
1 november
2017
Dek, nabij de
drankentot
tijdens
Summer
Festival Goes op
2-11-2016
OOW-2016-414 Olympiastraat
AnjelierstraatteteGoes
Goes 31 augustus
verlenging
tot
12
november 2016
2019
voorvoor
het het
plaatsen
van van
een schaftkeet
26-8-2019
DHW_O-2019-392 Zwembadweg 3 te Goes ontheffing
schenken
zwak
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes alcoholische
ontheffing
sluitingsuur
inGrote
verband
dranken tijdens het
met een besloten feest
Foute Oktoberfeest
op 19 november 2016
22-8-2019

DHW_V-2019-345 Lijnbaan 14 te Goes

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Door
de burgemeester
verleende
enbezwaarschrift
ontheffingenindienen bij de burgemeester. Het
van
verzending
(zie vermelde
datum)vergunningen
een gemotiveerd
De burgemeester
maakt bekend schorst
dat hij de
vergunningen
ontheffingen
verleend:
indienen
van een bezwaarschrift
devolgende
werking van
het besluit en
niet.
Wel kan eenheeft
belanghebbende
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
datum
zaaknummer
omschrijving
Bestuursrecht,
Postbus
90006, 4800locatie
PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien
verzending
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholverschuldigd.
houdende dranken tijdens de Lifestyle markt op 12 november 2016
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
4-11-2016
Keizersdijken
te Handhaving,
Goes
een evenementenvergunning
voor de
Na
een afspraakEVG-2016-425
met de afdeling Vergunningen
telefoonnummer
(0113) 249 700, kunt
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
u de verleende vergunningen inzien.
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
dit evenement.
Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren op het
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in de buurt van of aan:
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
verzending
vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/bur- van
Oostsingel
164,(zie
Goes
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan
belanghebbende
diebelanghebbenden
bezwaar heeft gemaakt,
de Rechtbank
Tegen
dit een
verkeersbesluit
kunnen
binnende
zesvoorzieningenrechter
weken na de dag vanvan
verzending
Zeeland-West-Brabant,
Team2019)
Bestuursrecht,
Postbusbezwaarschrift
90006, 4800 indienen
PA Breda,bij
verzoeken
een voorlopige
verkeersbesluit
(22 augustus
een gemotiveerd
burgemeester
en
voorzieningHet
te treffen,
indien
onverwijlde
spoed, schorst
gelet opde
dewerking
betrokken
vereist.
Vooreen
een
wethouders.
indienen
van een
bezwaarschrift
vanbelangen,
het besluitdat
niet.
Wel kan
dergelijk verzoekdie
is griffierecht
verschuldigd.
belanghebbende
bezwaar heeft
gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zee-land-WestBrabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopi-ge voorziening te
Inzageindien
van verleende
vergunningen
ende
ontheffingen
treffen,
onverwijlde
spoed, gelet op
betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek
een afspraak
met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
isNa
griffierecht
verschuldigd.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

